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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 
 
Dato: 06.06.2019 kl. 09:00 
Sted: Kursrom (vis-a-vis møterom Borre), Fylkeshuset i Tønsberg 
Arkivsak: 17/00239 
  
Tilstede:  Heidi Ørnlo, leder 

Rune Mathiassen, nestleder 
Elise Andersen, medlem  
Øyvind Reier Bakke, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Hanne Reitan 

  
Forfall:  Andreas Muri, medlem 

 
  
Andre: Vestfold kommunerevisjon, forvaltningsrevisor Hanne Britt 

Nordby 
VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 

  
  
  
Møteleder: Kontrollutvalgsleder Heidi Ørnlo 
Protokollfører: VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen  

 
Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen, og møtet ble satt kl. 09.00. Det var ingen 
merknader til innkalling eller sakslisten. Etter det ordinære kontrollutvalgsmøtet var 
det sommeravslutning og bespisning på Tønsberg Brygge.  
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

20/19 
19/00030-
18 

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 
11.04.2019 

2 

21/19 19/00097-3 
Behandling av prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet "Kartlegging av kunst i 
Vestfold fylkeskommunes eie" 

2 

22/19 19/00083-9 
Behandling av prosjektplan for selskapskontroll av 
"Vestfoldmuseene IKS" 

4 
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23/19 
19/00045-
10 

Referatsaker 5 

24/19 19/00046-4 Eventuelt 06.06.2019 6 

    

 
 
Saker til behandling 

20/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 11.04.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 06.06.2019 20/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 11.04.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 11.04.2019 godkjennes. 
 
[Lagre]  
 
 
 

21/19 Behandling av prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet "Kartlegging av kunst i Vestfold 
fylkeskommunes eie" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 06.06.2019 21/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget godkjenner det fremlagte forslaget til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kartlegging av kunst i Vestfold fylkeskommunes eie» 
datert 16.05.2019 med følgende problemstillinger:  
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1. Har Vestfold fylkeskommune utarbeidet en overordnet rutine knyttet til 

kunst?  
Herunder:  

• Kartlegging 
• Registrering  

• Verdivurdering 

• Forsikring 
• Sikring 

• Ajourhold 
 

2. I hvilken grad følger Vestfold fylkeskommune egen overordnet rutine og 
retningslinjer i forhold til kunst?  

 
Endelig rapport, med fylkesrådmannens uttalelse, leveres sekretariatet innen 
14.11.2019 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 28.11.2019.  
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte om tidligere forvaltningsrapport på området og tiltak som den 
gangen ble fremlagt. Videre gjennomgikk revisor problemstillingene for kartlegging av 
kunst. Saken ble diskutert, og kontrollutvalgsmedlemmene kom med innspill om blant 
annet samordning av rutiner i forhold til kunst i nye Vestfold og Telemark 
fylkeskommune.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget godkjenner det fremlagte forslaget til prosjektplan med noen 
endringer for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kartlegging av kunst i Vestfold 
fylkeskommunes eie» datert 16.05.2019 med følgende problemstillinger:  
 

1. I hvilken grad har Vestfold fylkeskommune fulgt opp fylkestingsvedtak 95/11? 
2. Har Vestfold fylkeskommune utarbeidet en overordnet rutine knyttet til kunst?  

Herunder:  

• Kartlegging 
• Registrering  

• Verdivurdering 

• Forsikring 

• Sikring 
• Ajourhold 

 
3. I hvilken grad følger Vestfold fylkeskommune egen overordnet rutine og 

retningslinjer i forhold til kunst?  
4. I hvilken grad har Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune 

startet samordning av rutiner og retningslinjer i forhold til kunst i nye Vestfold 
og Telemark fylkeskommune? 
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Endelig rapport, med fylkesrådmannens uttalelse, leveres sekretariatet innen 
14.11.2019 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 28.11.2019. 
 
[Lagre]  
 
 
 

22/19 Behandling av prosjektplan for selskapskontroll av 
"Vestfoldmuseene IKS" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 06.06.2019 22/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget godkjenner det fremlagte forslaget til prosjektplan for 
selskapskontroll av «Vestfoldmuseene IKS» datert 24.05.2019 med følgende 
problemstillinger:  
  

1. Har Vestfold fylkeskommune en eierstyring av Vestfoldmuseene IKS i 
samsvar med fylkeskommunens eierskapsprinsipper og politiske vedtak?  
 

2. Utøves virksomheten i Vestfoldmuseene IKS i tråd med IKS-loven og 
selskapsavtalen?  

 
3. Har Vestfoldmuseene IKS rutiner for å sikre etterlevelse av lovverk om 

offentlige anskaffelser?  
 
4. I hvilken grad etterlever Vestfoldmuseene IKS egne rutiner og lovverk ved 

offentlige anskaffelser?  
 
 
Endelig rapport, med fylkesrådmannens uttalelse, leveres sekretariatet innen 
31.01.2020.  
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte om prosjektplanen og gjennomgikk problemstillingene. 
Eierskapsmeldingen og fellesnemndas arbeid med strategiplan ble nevnt. Saken ble 
grundig diskutert, og kontrollutvalget er opptatt av at innsynsretten for 
fylkeskommunen ivaretas også i fremtiden. Kontrollutvalget ber om at rapporten  
leveres slik at den kan behandles i 2019 på kontrollutvalgsmøtet 28.11.2019. 
Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
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Vedtak  
Kontrollutvalget godkjenner det fremlagte forslaget til prosjektplan med noen 
endringer for selskapskontroll av «Vestfoldmuseene IKS» datert 24.05.2019 med 
følgende problemstillinger:  
  

1. Har Vestfold fylkeskommune en eierstyring av Vestfoldmuseene IKS i 
samsvar med fylkeskommunens eierskapsprinsipper og politiske vedtak?  
 

2. I hvilken grad har eierskapsmeldingen og eierskapsstrategien som 
fellesnemnda arbeider med inkludert Vestfoldmuseene IKS i sine 
dokumenter?  
 

3. Utøves virksomheten i Vestfoldmuseene IKS i tråd med IKS-loven og 
selskapsavtalen?  

 
4. Har Vestfoldmuseene IKS rutiner for å sikre etterlevelse av lovverk om 

offentlige anskaffelser?  
 
5. I hvilken grad etterlever Vestfoldmuseene IKS egne rutiner og lovverk ved 

offentlige anskaffelser?  
 
 
Endelig rapport, med fylkesrådmannens uttalelse, leveres sekretariatet innen 
17.11.2019 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 28.11.2019. 
 
[Lagre]  
 
 
 

23/19 Referatsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 06.06.2019 23/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

• Kontrollutvalgsleder og sekretariatet informerte om VIGO IKS. Kontrollutvalget 
ble også i mars, sak 2/19 orientert om tiltakene som var fulgt opp i 
selskapskontrollrapporten om VIGO IKS. Videre har nå Vestfold 
fylkeskommune ved Lisbeth Eek Svensson svart opp saken 22.05.2019. Det 
ble holdt representantskapsmøte i VIGO den 25.04.2019, og revisor hadde 
ingen merknader til selskapets økonomistyring.  

• Sekretariatet orienterte om tilbakemeldingen fra rådmannskollegiet som hadde 
møte 16.05.2019. Rådmannskollegiet var positive til at 
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konrollutvalgssekretariatene VIKS og Temark samarbeider videre med 
prosessen om en inntreden av VIKS i Temark. 

 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 

24/19 Eventuelt 06.06.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 06.06.2019 24/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder orienterte om sammenslåingen av revisjonsselskapene, Vestfold 
kommunerevisjon og Telemark kommunerevisjon IKS til Vestfold og Telemark 
revisjon IKS.  
 
Videre ble det orientert om kontrollutvalgssekretariatene og prosessen om inntreden 
av VIKS i Temark til selskap med navn; Vestfold, Telemark og Agder 
kontrollutvalgssekretariat IKS.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
Informasjonen ble tatt til orientering. 
 
[Lagre]  
 
Neste møte i kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune er 19.09.2019.  
 
Revetal, 07.06. 2019.  
For leder i kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune, Heidi Ørnlo  
 
 
Heidi Wulff Jacobsen  
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Daglig leder 
VIKS 
 
 


